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Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, 
paberi- ja pakendijäätmete ning 
ohtlike jäätmete kogumise kord. 
 
 
Määrus kehtestatakse Tahkuranna  Vallavolikogu  30.06.2004 määruse nr 16 „Pädevuse 
delegeerimine“ punktide 1.1, 1.6 alusel ja lähtudes Keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 
4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” (RTL, 26.01.2007, 
9, 140) §4 ning §5 lõikes 1 sätestatust, Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa 
Keskkonnateenistuse 31.01.2008.a. heakskiidust.  
  
§1 Eesmärk 
(1) Määrus kehtestatakse eesmärgiga rakendada Jäätmeseaduse § 36 lõige 2 ja selle 
rakendusaktide nõudeid, et vähendada jäätmete koguseid ja soodustada jäätmete 
taaskasutamist. Prügilasse ladestamisele  suunatavatest olmejäätmetest tuleb 
eraldada ja liigiti koguda vähemalt järgmised taaskasutatavad ja ohtlikud jäätmed: 

1) Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (olmereoveepuhasti jääkmuda, 
mitmesugused puitunud ja puitumata ning rohttaimestiku jäätmed näit. rohi, taimede 
varred, lehed ja oksad). 
2) Paberi- ja kartongpakendijäätmed (paberjäätmed, paber- ja kartongist tooted ja 
pakendid va. kartongist joogipakend). 
3) Segapakendijäätmed (kartongist joogipakend ja muu klaas-, metall-, plastpakend). 
4) Ohtlikud jäätmed (jäätmed, mis Jäätmeseaduse § 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu 
võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale). 

 
§ 2 Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 
(1) Aia- ja haljastusjäätmed peavad üleandmisel olema liigiti eraldatud (puitunud ja 
puitumata ning rohttaimestiku jäätmed). 
 
(2) Olmereoveepuhasti jääkmuda kuivainesisaldus ei tohi olla mitte vähem kui 20%. 
 
(3) Aia- ja haljastusjäätmete äraviimist korraldab kevadel ja sügisel vallavalitsus 
kogumisveoringidega, mille toimumisest teavitatakse valla ajalehes ja koduleheküljel.  
 
(4) Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid saab ära anda ka OÜ Paikre prügilas aadressiga 
Põlendmaa, Paikuse vald.  
 
 § 3 Paberi- ja kartongpakendijäätmed ning segapakendijäätmed  
(1) Paberi- ja kartongpakendijäätmete konteinerisse kogutakse paberi- ja 
kartongpakendite jäätmed ühte konteinerisse kokku. 
 



(2) Paberi- ja kartongpakendijäätmete konteinerisse paigutatavad paberi- ja 
kartongpakendite jäätmed ei tohi olla määrdunud ega läbivettinud ega sisaldada muid 
materjale, näiteks fooliumi. 
 
(3) Paberi- ja kartongpakendijäätmete konteinerisse ei paigutata kiletatud paberit ega 
kartongist joogipakendeid. 
 
 (4) Segapakendijäätmete konteinerisse kogutakse kartongist joogipakend ja muu klaas-, 
metall-, plastpakendite (näit. fooliumiga kaetud kartong ja kilepakend) jäätmed ühte 
konteinerisse kokku. 
 
(5) Segapakendijäätmete konteinerisse paigutatavad pakendid peavad olema tühjad ja 
puhtad (sisaldunud ainetest korralikult loputatud). 
 
(6) Segapakendijäätmete konteinerisse ei koguta pakendeid, mis on markeeritud 
mitmesuguste ohtlike ainete märgistega (ärritav, sööbiv, kahjulik, tuleohtlik, 
keskkonnaohtlik jne). 
 
(7) Eelnimetatud punktis loetletud ohtlike ainete pakendid kogutakse ohtlike jäätmete 
kogumisveoringidega, mis toimuvad 1 kuni 2 korda aastas ning mille toimumisest teavitatakse 
valla ajalehes ja koduleheküljel. 
 
 (8) Üldkasutatavad paberi- ja kartongpakendijäätmete ning segapakendijäätmete konteinerid 
asuvad:  

1) Reiu külas viiekordse kortermaja juures 
2) Reiu külas Reiusilla elamupiirkonna juures  
3) Reiu külas Reiu elamupiirkonna juures (Tõllapulga teel) 
4) Uulus Pärnu Majandusühistu kaupluse juures 
5) Uulus Kultuuri- ja Spordikeskuse juures parklas (vallamaja juures) 
6) Tahkuranna külas Tahkuranna tee ääres parklas 
7) Leina külas Jõulumäe Tervisekeskuse parklas 
8) Võistes Pärnu Majandusühistu kaupluse juures 
9) Võistes Sadama poe juures parklas 

 
§ 4 Ohtlikud jäätmed 
(1) Ohtlike jäätmete hulka loetakse kõik kodumajapidamistes ohtlike jäätmete 
hoiatusmärgistega varustatud tooted. Ohtlike jäätmetena tuleb käidelda ka järgmisi aineid ja 
tooteid, millel võivad puududa igasugused hoiatusmärgised: 

1) Akud ja patareid 
2) Vanad õlid (näit. mootoriõlid ja õlifiltrid ja puhastuskaltsud) 
3) Elavhõbeseadmed ja mõõteriistad 
4) Vananenud ravimid 
5) Puhastusainete ja lahustite jäägid 
6) Värvid, lakid, liimid 
7) Taimekaitsevahendid 
8) Külmikud 
9) Telerid 
10) Asbest (vana eterniit) 



 
(2) Ohtlike jäätmete kogumine toimub kogumisveoringidega, mis toimuvad 1 kuni 2 korda 
aastas ning mille toimumisest teavitatakse valla ajalehes ja koduleheküljel. 
 
(3) Üleandmisele kuuluvad ohtlikud jäätmed peavad olema märgistatud selliselt, mis 
võimaldavad tuvastada konkreetsete jäätmete nimetusi ja pakendatud selliselt, mis väldib 
transpordil nende laialimineku. 
 
(4) Samaaegselt ohtlike jäätmete kogumise veoringiga kogutakse kodumajapidamistes 
tekkinud probleemtoodete hulka kuuluvaid jäätmeid näit. elektri- ja elektroonika seadmed ja 
nende osad ning vanarehvid. 
 
 (5) Ohtlikke jäätmeid saab ära anda ka Paikre sorteerimisjaamas, aadressiga Raba tn 39, 
Pärnu või Paikre prügilas aadressiga Põlendmaa, Paikuse vald.  
 
§ 6 Järelevalve 
Vallavalitsus teostab pidevat järelvalvet biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, paberi- ja 
pakendijäätmete ning ohtlike jäätmete kogumise ning käesolevas määruses kehtestatud nõuete 
täitmise üle Tahkuranna valla territooriumil. 

 
§ 7 Rakendussäte 
(1) Korraldus jõustub teatavaks tegemisest. 

 
(2) Määrus kehtib koos Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2005 määrusega nr 12 “Tahkuranna 
valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” ja Tahkuranna Vallavolikogu 28.06.2006 
määrusega nr 13 “Tahkuranna Vallavolikogu määruse 30.06.2005 nr 12 “Tahkuranna valla 
jäätmehoolduseeskirja” muutmine.  
 
 
 
 
Karel Tölp 
Vallavanem       Ulvi Poopuu 
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